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République Tunisienne 

Ministère des Affaires Locales et de 

l'Environnement 

Commune de GAFSA 

 

 

 األولى لبلذٌة قفصة التشاركٍةمحضر الجلسة 

 2019حىل اعذاد البرنامج السنىي التشاركً لالستثمار لسنة  

 2018 دٌسمبر 11بتارٌخ 

 :معطيات بخصوص البلدية  -1

 قفصة: إسم البلدية - أ 

  ساكن111.170 :عدد السكان بالبلدية - ب 

 2018 ديسمبر 11 :تاريخ الجلسة - ت 

 مقر بلدية قفصة : مكان الجلسة- ث 

 -:إسم ميسر الجلسة - ج 

  السيدة عواطف ظاهري رئيس مصلحة التفقد:محضر محرر من قبل - ح 

  رئيس البلدية:محضر مصادق عليه من طرف - خ 

 :معطيات بخصوص الجلسة  -2

 :عدد المشاركين في الجلسة العامة – أ 

ألم يٍ )ػلك انشجبٌ  ػلك االَبس انؼلك انغًهٙ 

 ( ٍُخ35

 13 32 64 انؼلك انغًهٙ

 20 50 100 (℅)انَُجخ 

 

 :جدول أعمال الجلسة  –          ة

افززؼ انَٛل ؽهًٙ انٓبَٙ هئٌٛ انجهلٚخ انغهَخ يوؽجب ثبنؾضٕه ٔاٍزؼوع االطبه انؼبو نهغهَخ 

ٔانًزًضهخ فٙ انًوؽهخ انضبنضخ نًُٓغٛخ اػلاك انجوَبيظ انَُٕ٘ انزشبهكٙ نالٍزضًبه انجهل٘ انن٘ 

ٚؼزًل ػهٗ انًُٓغٛخ انزشبهكٛخ نضًبٌ االَزفبع ثبنًَبػلاد انًٕظفخ ٔغٛو انًٕظفخ ٔانزٙ رُلهط 

 نَُخ 3505ضًٍ ثوَبيظ انزًُٛخ انؾضوٚخ ٔانؾٕكًخ انًؾهٛخ ٔػًال ثًمزضٛبد األيو ػلك 

ثضجظ شؤط ئٍُبك انمؤع ٔيُؼ انًَبػلاد  ٔانًزؼهك 2014 ٍجزًجو 30 انًإهؿ فٙ 2014

 :ٔاٍزؼوع علٔل أػًبل انغهَخ . حثٕاٍطخ طُلٔق انمؤع ٔيَبػلح انغًبػبد انًؾهٙ
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République Tunisienne 

Ministère des Affaires Locales et de 

l'Environnement 

Commune de GAFSA 

 

 : التشخٍص الفنً - 1

 رؾلٚل انًُبطك - 

 رشقٛض شجكخ انطولبد- 

 رشقٛض انشجكبد انؼًٕيٛخ- 

 االؽظبء انٕطفٙ انزملٚو٘ نهجُٛخ األٍبٍٛخ- 

 انًشبهٚغ انجهلٚخ ٔانًشبهٚغ انًشزوكخ انًجويغخ ٔانًزٕاطهخ- 

 التشخٍص المالً - 2

إعتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج االستثمار السنوي - 3
  ومصادرها2019

 تىزٌع المىارد بٍن مختلف البرامج- 4

 مناطق التذخل- 5

 :التشخٍص الفنً 

أفن انكهًخ انَٛل يُٛو ػوفخ انكبرت انؼبو نهجهلٚخ ٔانًوافك انفُٙ نهقهٛخ الٍزؼواع انزشقٛض 

 :انفُٙ نهًُطمخ انجهلٚخ ٔرطّوق فٛٓب انٗ 

 :التشخٍص المالً 

صى أػطٗ انكهًخ نهَٛل انَٛل طٕاٌ يلٚو انشإٌٔ االكاهٚخ انؼبيخ ٔانًوافك انًبنٙ نهقهٛخ انن٘ 

  : اٍزؼوع انزشقٛض انًبنٙ نهجهلٚخ

ه  ّٕ ه يٛياَٛخ انجهلٚخ َزغذ ػٍ اهرفبع كزهخ انزأعٛو ٔنٌٛ رط ّٕ ّٔٔضؼ انَٛل انَّٛل طٕاٌ أٌ رط

انًٕاهك ٔنننك َزبئظ ٍهجٛخ فٙ يغبل انزًُٛخ ٔرًذ رغطٛخ انؼغي ػهٗ يَزٕٖ انًٕاهك يٍ طوف 

نكٍ يَزمجال ٍُؼغي ػٍ منك . ٔرٕاطم اَغبى انًشبهٚغ ثلػى يٍ انلٔنخ. انَهطخ انًوكيٚخ
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République Tunisienne 

Ministère des Affaires Locales et de 

l'Environnement 

Commune de GAFSA 

 

ثبنزٕاى٘ يغ رلَٙ ََجخ االٍزقالطبد ٔفبطخ انًؼبنٛى انًٕظفخ ػهٗ انؼمبهاد انًجُٛخ ٔغٛو 

ٍٔٛإك٘ . ٍٔٛكٌٕ نننك رأصٛو ييكٔط ػهٗ ََجخ االٍزقالص ٔانًٕاهك ٔكػى انلٔنخ. انًجُٛخ

ضؼف االٍزقالطبد انٗ َمض فٙ رغطٛخ انُفمبد ٔثبنزبنٙ اهرفبع انًلَٕٚٛخ ٔاَؼلاو انزًٕٚالد 

اننارٛخ ٔثبنزبنٙ غٛبة انملهح ػهٗ اَغبى انًشبهٚغ َٔمض فٙ انقليبد انجهلٚخ ٔثننك رلَٙ صمخ 

ٔانًَبػلاد غٛو انًٕظفخ ضؼٛفخ علا ثلٌٔ رًٕٚالد ثهلٚخ ٔرؼغي ػٍ . انًٕاطٍ فٙ انجهلٚخ

ٔأّكل ػهٗ ضؤهح انجؾش ػٍ انًٕاهك االضبفٛخ نًؼبضلح انؼًم . رغطٛخ ؽبعٛبد انجهلٚخ انزًُٕٚخ

 .انجهل٘ ػهٗ غواه ثوَبيظ رٓنٚت األؽٛبء انشؼجٛخ

 فٙ  2017 ألو ػفٕ عجبئٙ نًزقهلاد انَُٕاد انَبثمخ نَُخ 2019ٔأشبه انٗ أٌ لبٌَٕ انًبنٛخ 

 .2019 2018ٔ 2017ٔطٕهح فالص األكاءاد ثؼُٕاٌ ٍُٕاد ٔ

كًب ّٔضؼ انَٛل هئٌٛ انًغهٌ أٌ انجهلٚخ غٛو لبكهح ػٍ االلزواع ثَجت انٕضغ انًبنٙ انَٙء 

ٔانغًٛغ يَإٔل نهًؼبضلح ٔانزفبػم يغ انجهلٚخ يٍ فالل فالص يزقهلارّ ٔانزًزغ ثبنؼفٕ انغجبئٙ 

 .2019انزٙ ألوِ لبٌَٕ انًبنٛخ نَُخ 

ٔالزوػ رُظٛى يَبثمخ ثٍٛ األؽٛبء ثًغبل رؼجئخ انًٕاهك انًزأرٛخ يٍ األكاءاد انًزقهلح ثنيخ 

 .يزَبكُٛٓب ٔرقظٛض ْنِ انًٕاهك نالٍزضًبه ثٓب

إعتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج االستثمار 
 : ومصادرها2019السنوي 

المبرمج المبالغ 
 استغاللها

 مصدر التمويل مصدر التمويل المبالغ المتاحة

 البمدية تمويل ذاتي أد 241    أد241 
صندوق القروض ومساعدة  قرض   

 مساعدات موظفة    الجماعات المحمية
 مساعدات غير موظفة  أد959  أد959
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République Tunisienne 

Ministère des Affaires Locales et de 

l'Environnement 

Commune de GAFSA 

 

 هياكل أخرى مساعدات  
 المجموع  أد1200  أد1200

 

 تىزٌع المىارد بٍن مختلف البرامج

ّٔضؼ انَٛل هٌٚ انًغهٌ لًٛخ االػزًبكاد انًقظظخ نٓنا انجوَبيظ ٔرٕىٚؼٓب ػهٗ انًشبهٚغ 

االكاهٚخ ٔانًٓٛكهخ ٔانموة ؽَت يب رًذ انًظبكلخ ػهّٛ يٍ طوف انًغهٌ انجهل٘ انًُؼمل ثزبهٚـ 

 : ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ 2018 َٕفًجو 30

 توزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص لممشاريع الجديدة عمى مختمف البرامج

 الكمفة النسبة

 

 البرامج المقترحة

برامج القرب تتعلق بتحسٌن ظروف   أد1000 ℅ 83
 عٌش المواطنٌن

6 ℅ طٛبَخ ) برامج مهٌكلة للمدٌنة  أد70 

 (انظوف انظؾٙ نهَٕق انًوكيٚخ

11 ℅ رٓٛئخ لبػخ ) برامج إدارٌة  أد130 

 ( انجهلٚخ انكجوٖ ثًمواالعزًبػبد

100 ℅   أد1200 

 

 المجموع

 

. ّٔٔضؼ انَٛل هئٌٛ انًغهٌ أٌ األٔنٕٚخ أليبكٍ انزلفم ٍزكٌٕ نهًُبطك انزٙ رؼبَٙ َمض كجٛو

- ؽٙ انَؤه - ؽٙ انُٕٓع - هأً انكبف - : ٍٔزكٌٕ األٔنٕٚبد يٕىػخ ثٍٛ انًُبطك انزبنٛخ 

. لفظخ انشًبنٛخ ٔانؼمٛهخ- انًلُٚخ انؼزٛمخ ٔانمٛطُخ - ٍٛل٘ أؽًل ىهٔق - ؽٙ انمًٕك٘ 
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République Tunisienne 
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Commune de GAFSA 

 

ٔأٔطٗ ثضؤهح انزلفم ثبنطوٚك انؼبو يٍ طوف انًٕاطٍ لجم اَطالق أشغبل انزؼجٛل فٙ اطبه 

انًشبهٚغ انزٙ ٍزُطهك فٙ ظوف شٓو ثأؽٛبء انًٕنٗ ٔؽٙ انُٕه ٔؽٙ انشجبة ٍٔٛل٘ أؽًل 

 .ٍٔزَّٓم االكاهح انجهلٚخ كم انزلفالد. ىهٔق ٔانؼَبنخ ٔانًُبلغ ٔهأً انكبف

 مناطق التذخل

  :2019اٍزؼوع هئٌٛ انجهلٚخ انًُبطك انجهلٚخ انزٙ ٍٛزى انزلفم فٛٓب ضًٍ ثوَبيظ ٍُخ 

 

المناطق الترابٍة التً سٍتم 

التذخل فٍها خالل سنة 

2019 

 النسبة من مشارٌع القرب االعتمادات المخصصة

℅  18  أك180 يُطمخ هأً انكبف

لفظخ انشًبنٛخ ٔانغُٕثٛخ 

 (انًُبطك انغلٚلح)ٔانؼمٛهخ 

℅  10  أك100

℅  18  أك180 ؽٙ انُٕٓع

ؽٙ انمًٕك٘ ٍٔٛل٘ أؽًل 

 ىهٔق

℅  18  أك180

℅  10  أك100 ؽٙ انَؤه

℅  12  أك120 انًلُٚخ انؼزٛمخ ٔانمٛطُخ

℅  9  أك90 انؾًٛهخ

℅  5  أك50 انًٕنٗ

 

صى فزؼ انَٛل هئٌٛ انًغهٌ انًغبل نهًٕاطٍُٛ انؾبضوٍٚ نزملٚى رَبؤالرٓى أٔ يالؽظبرٓى فٙ 

 :ٔانزٙ رًؾٕهد فبطخ ؽٕل انُمبط انزبنٛخ ٔكبَذ االعبثخ ػهٛٓب كبٜرٙ . فظٕص يب رى ػوضّ
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 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 

لم ٌتم استعراض تشخٌص لهذه المناطق بسبب نقص - 
. فً المعطٌات الفنٌة اللتحاقها مؤخرا بالمنطقة البلدٌة

عالوة على أنه سٌتم رصد اعتمادات من طرف 
. الوزارة فً بداٌة سنة ستخصص للمناطق الجدٌدة

ورغم ذلك لم ٌتم استثنائها بمخطط االستثمار البلدي 

 وسٌتم التنقل الٌها وسماع المواطن فً 2019لسنة 

اطار جلسات المناطق ومن بٌن األولوٌات سٌكون 
.التنوٌر  

وبالنسبة للجمعٌات المائٌة فتم التدخل لمحاولة اٌجاد 
وسٌتم التنسٌق بٌن لجنة . حلول مع األطراف المتداخلة

األشغال وفرٌق اصالح الطرقات للتدخل بطرٌق أوالد 
.زٌد  

 

التشخٌص الفنً من انجاز البلدٌة والهدف منه هو دفع 
 المواطن للمساهمة للنهوض ٌالبلدٌة

تم بعث فرٌق عمل لصٌانة واصالح الطرقات وقد 
تمت حملة كبٌرة بالتنسٌق مع أعضاء المجلس البلدي 

 لمعالجة مشكلة الطرقات

الطرٌق المبرمجة بسٌدي أحمد زروق تندرج ضمن 
 3برنامج تهذٌب األحٌاء الشعبٌة والمبرمج منذ 

سنوات وقد تم مالحظة ما تمت االشارة الٌه بالتدخل 
فً اطار جلسة مع األطراف المتدخلة حول هذا 

 . المشروع

 .أنه سٌتم ادراج الحارة ضمن جلسات المناطق

 

 

هذه التدخالت تتم فً اطار مشروع التعبٌد فً اطار 
برنامج تهذٌب األحٌاء الشعبٌة وقد تم االنتهاء من 

تجدٌد شبكة المٌاه الى حٌن انطالق أشغال التعبٌد وتم 
االتفاق فً اطار جلسة مع األطراف المتدخلة لردم 

 .الحفر وبّخها بالماء

وبالنسبة لتدخالت الشركة الوطنٌة الستغالل وتوزٌع 
المٌاه فالصراع متواصل معها ولن ٌتم حل هذه 
االشكالٌات اال بعد استقاللٌة االقلٌم بقفصة عن 

 .صفاقس

:مالحظات حول قفصة الشمالية   

لم تحضى هذه المناطق بحضها من - 
 التشخٌص المعروض

مشكل التنوٌر بالمسالك الفالحٌة -   

طلب تعمٌم شبكة الماء الصالح للشراب - 
خاصة على اثر حل الجمعٌات المائٌة 

 وتفاقم مشاكلها

طلب صٌانة طرٌق بمنطقة أوالد زٌد-   

 

مالحظات حول البنية األساسية 
:والتشخيص الفني   

االشارة الى وضعٌة سٌئة لكل الطرقات - 
.عكس ما ٌبٌنه التشخٌص الفنً  

التدخل العشوائً للشركة الوطنٌة - 
 الستغالل وتوزٌع المٌاه بالطرٌق العام

الطرٌق الرئٌسٌة بسٌدي أحمد زروق ال - 
تستدعً اعادة تعبٌدها ٌمكن التدخل 

لترمٌمه فقط وٌجدر التدخل لتعبٌد الطرق 
.الفرعٌة  

حالة مزرٌة  للطرقات بالحارة-   

االشارة الى غٌاب المعلومة والتنسٌق - 
والتواصل مع األطراف المتداخلة من 

.المجتمع المدنً القتراح وبعث المشارٌع  

وجود نقائص على مستوى مراقبة - 
التدخالت )أشغال التدخل بالطرٌق العام 

(األخٌرة بالطرٌق بالمولى  

االشارة الى وضعٌة األعطاب المتكررة - 
بشبكات الماء الصالح للشراب وبطء 
االدارة المعنٌة فً التدخل الصالحها 

ودعوة الى التشدد ومراقبة األشغال فً 
.  اطار القانون  
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بالنسبة لألشغال التً ٌقوم بها السٌد منجً كراولً 
كما بالنسبة للسٌد رضا . بالطرٌق العام مرخص فٌها

المحمدي فقد استظهر برخصة للربط بشبكات الماء 
والكهرباء وبالنسبة لشركة المصعد فقد صدر فً 

شأنها حكم قضائً بتأجٌل تنفٌذ قرار الهدم الصادر 
 .ضدها

وفً اطار تعبئة الموارد تمت حملة لمراقبة الالفتات 
االشهارٌة واالستغالل المفرط لألرصفة من طرف 

كما ٌتم السعً الى . المقاهً ودفعهم لتسوٌة وضعٌاتهم
 .تعبئة الموارد الخاصة بالكراءات

وبخصوص الممولٌن األجانب ، فوضح السٌد رئٌس 
 GIZالمجلس أن هناك عالقات مع المنظمة األلمانٌة 

لتموٌل مشروع جمع الفضالت فً حومة الوادي 
كما . ومشروع لجمع الفضالت العضوٌة ورسكلتها

ٌوجد عالقة مع الوالٌات المتحدة لتدعٌم البلدٌة فً 
وٌتم التحضٌر لمشروع مسلك المٌاه . بعض المشارٌع

بالتعاون مع نادي الٌونسكو واأللكسو ووكالة 
وٌوجد مساعً حثٌثة مع البنك . االستثمار الفرنسٌة

األوروبً للتنمٌة لدعم مشروع المصب المراقب الذي 
 .تم بشأنه اقتناء األرض للغرض

كما وّضح السٌد محمد الشرٌف بلحسن عضو المجلس 
البلدي أن المجلس منفتح على جمٌع االطارات 

والكفاءات البداء الرأي واقتراح األفكار التً ٌمكن 
 .اعتمادها للنهوض بالعمل البلدي

والهدف األساسً من التشخٌص المالً هو الشفافٌة 
ودفع المواطن للمساهمة فً تعبئة الموارد من خالل 

أما بخصوص . خالص متخلداته من األداء البلدي
 .تطبٌق القانون لهذا الغرض فما زال بعٌد التحقٌق

وبالنسبة الستغالل األسواق البلدٌة فقد تم االنطالق فً 
اجراءات تكلٌف وكالة مقابٌض الستغاللها مباشرة ان 

 .لم ٌتم التوصل الى استلزامها بأسعار محترمة

سٌتم العمل فً اطار برنامج للحوكة وترشٌد استهالك 
 .الطاقة بمشاركة أعضار المجلس البلدي

 

 

 

 

 

 

:مالحظات حول التشخيص المالي   

تعبئة الموارد مسؤولٌة الجمٌع وٌتطلب - 
تطبٌق القانون على الجمٌع وخاصة 

منجً كراولً ، رضا )أصحاب النفوذ 
(المحمدي ، المصعد  

 

 

 

البحث عن الممولٌن األجانب لتموٌل - 
 المشارٌع البلدٌة الكبٌرة 

 

 

 

 

 

 

 

الدعوة الى األخذ بعٌن االعتبار للجانب - 
االجتماعً بخصوص استخالص األداءات 

البلدٌة المسلطة على المواطن وضرورة 
 توعٌته

اقتراح االستغالل المباشر لألسواق - 
 البلدٌة

 الحوكمة وترشٌد استهالك الطاقة- 

 

:مالحظات أخرى   

غٌاب ملحوظ ألعضاء المجلس البلدي-   

عدم احترام توقٌت االجتماعات-   
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وأجاب السٌد رئٌس المجلس أن تارٌخ الجلسة تزامن 
مع ٌوم عمل نظرا لضغط الوقت وأثر ذلك على 

حضور األعضاء كما المواطنٌن وسٌتم الحقا الحرص 
 .على اختٌار التارٌخ المناسب

وبخصوص الرؤٌة أجاب السٌد محسن زرٌقة رئٌس 
لجنة األشغال أن المجلس البلدي له تصورات على 

وهذه الجلسة تنعقد . المدى القصٌر والمتوسط والبعٌد
فً اطار االعداد لبرنامج االستثمار البلدي لسنة 

2019. 

ووضح السٌد عٌسى حمد مساعد رئٌس البلدٌة أن 
المجتمع المدنً شرٌك ولٌس رقٌب ومنظر فواجبه 
توعوي وثقافً لتطوٌر العمل البلدي واطار الجلسة 
مخصص لالعداد لبرنامج االستثمار البلدي السنوي 

 .  ولٌس لوضع رؤٌة على مدى بعٌد2019لسنة 

كل المعطٌات المقدمة مغلوطة ومخالفة - 
 للقانون

طرٌقة برمجة االستثمارات خاطئة - 
 5وٌجدر بلورة رؤٌة تنموٌة على مدى 

 سنوات

 

 

 

 .ٔهفؼذ انغهَخ ػهٗ انَبػخ انقبيَخ ٔأهثؼٌٕ كلٛمخ يَبء

 :                                              لفظــــــخ فٙ 

 رئٍس بلذٌة قفصـــة                                                                    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


